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Sammendrag
Velkommen til St. Halvardsgate 25 B

Eiendomsnøkkelen AS har gleden av å kunne presentere en  3-roms leilighet med balkong, hvor 
man kan nyte solen formiddagssolen. Leiligheten ligger i hjertet av Gamlebyen, med gangavstand 
til både servicetilbud, kollektivt og parker. Et særdeles ettertraktet område som er i sterk positiv 
utvikling. Herfra har du nærhet til “alt” som trengs, og sentrum er selvfølgelig bare minutter unna 
med kollektiv trafikk, eller til fots/sykkel. Leiligheten har god standard, Den gjennomgående og 
gode planløsningen med svært mange og store vindusflater gir deg en lys og luftig atmosfære. 

Kort fortalt:

Balkong
Leiligheten er delvis oppusseet i 2022
Nytt kjøkken 
Oppgradert EL-anlegg
Bredbånd inkludert i FK
2 boder
Varmtvann og fyring inkl. i husleie
Gjennomgående
Ingen forkjøpsrett
Ingen dokumentavgift
Godt drevet aksjelag
Selskapet har 24 parkeringsplasser. Beboere kan abonnere på parkeringsoblat
Sentral beliggenhet

Boligens areal       Byggeår
Primærrom: 63 m2, Bruksareal: 63 m2   1951

Prisantydning/omkostninger
4 850 000,- (Prisantydning)
317 000,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
5 167 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
3 700,- (Noteringsgebyr forretningsfører)
9 178,- (Transportgebyr)
--------------------------------------------------------
12 878,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
5 179 878,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til 
prisantydning

5
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Velkommen til St. Halvardsgate 25B
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Romslig entré med god plass til å henge fra seg yttertøy og sette fra seg sko. Portelefon ved inngangsdøren. 
Stue med åpnekjøkken løsning. 
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Kjøkken med integrete hvitevarer. 

Åpen kjøkkenløsning med spsiseplass
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Åpen kjøkkenløsning 

Spiseplass
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Lys og innbydende stue med god plass til spisebord og sofagruppe.
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Store vindusflater som gir mye naturlig lys.
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Stue/Kjøkken

God plass plass for sofa, tv-møbler og spisegruppe.Fra stuen er det utgang til sydvendt balkong på ca. 6,5 m².
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Balkong på ca. 6,5 m². Det er satt opp levegg mot naboene.



1520
Detaljbilde fra stuen
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Leiligheten har to 2 gode soverom. Hovedsoverom med god plass for dobbeltseng og nattbord. 
Det er god oppbevaringsplass i malte, plassbygde garderobeskap.
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Soverom 2 passer fint som barnerom, gjesterom, kontor eller liknende. 
Her er det satt inn et garderobeskap
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Utsikt fra soverom

Bad/wc
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Eldre bad med enkel standard. Badet er flislagt med malte veggfliser og mosaikkfliser på gulv, s

amt downlights i tak.
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Områdebilder
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Områdebilder
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Dato befaring: 17/11/2022
Utskriftsdato: 21/11/2022
Oppdragsnummer: 92572
Referansenr:

JØRGEN BERTHEUSSEN
45515362

jb@takseringnorge.no

Uavhengig takstmann

 

ST. HALVARDS GATE 25 B, 0192 OSLO
Gnr: 233 Bnr: 184 0301 Oslo kommune.
Aksjeleilighet

TILSTANDSRAPPORT
Bygningsteknisk gjennomgang
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Rapporten

Rapportens innhold og definisjoner følger Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Tilstandsgrader er i hovedsak vurdert i henhold til Norsk Standard 3600 (NS 3600) med enkelte unntak.

Arealmåling er utført etter «takstbransjens retningslinjer for arealmåling» (NS 3940).

Tilstandsgrader uttrykker den tilstand bygningsdelen/objektet er etter et definert referansenivå.

Tilstandsgrad 0, (TG 0): Bygningsdel nyere enn 5 år, og ingen symptomer.

Tilstandsgrad 1, (TG 1): Svake til middels symptomer.

Tilstandsgrad 2, (TG 2): Middels til kraftige symptomer.

Tilstandsgrad 3, (TG3): Kraftige symptomer/skader.

Tilstandsgrad IU, (TGIU): Ikke undersøkt.

Mer om rapportens forutsetninger står oppført i tilstandsrapportens siste del.

Taksering Norge

Taksering Norge er et anerkjent og uavhengig takseringsselskap. Vi leverer tjenestene i hele landet og har

samarbeidsavtaler med flere takstselskaper. Ansatte fra Taksering Norge, og øvrige samarbeidspartnere,

er profesjonelle takstmenn som har lang erfaring og har høy byggteknisk kompetanse. Majoriteten av de

ansatte er fagskole-ingeniører. Vårt fokus og krav på kompetanse er blant bransjens høyeste. Taksering

Norge takserer for de fleste aktører i boligomsetningsbransjen.

KKoonnkklluussjjoonn  ttiillssttaanndd

Bebyggelse

Treroms aksjeleilighet i boligblokk med to eksterne boder i kjeller.

Gjennomgående leilighet i 3. etasje med balkong.

Bygningen har grunnmur i betong. Yttervegger i betong, med pusset og malte overflater. Valmtak i trekonstruksjon, tekket

med takpapp/folie.

Alle bygningsdeler som ligger under selskapets ansvarsområde er ikke tildelt tilstandsgrader. Dette er bemerket i teknisk

beskrivelse der dette er gjeldene.

Referansenivå

Bygningen er oppført i 1951, og den tids byggeskikk ligger til grunn for konstruksjonsmessige forhold. Referansenivå for

rapporten er satt til byggeår, Forskrift til avhendingslova og Sintef Byggforsks byggdetaljblader.

Aldersbetraktning er vurdert ut fra levetidstabeller utarbeidet av Sintef Byggforsk.

Standard

Leiligheten holder god og noe eldre standard.

Oppgraderinger i leiligheten.

Følgende større oppgraderinger er i følge eier utført i den senere tid:

2022:
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– Fjernet vegg i stue, flyttet kjøkken.

– Ny kjøkkeninnredning.

– Oppgradert elektrisk anlegg.

– Lagt nytt gulv i alle rom unntatt bad.

– Malt overflater vegg og himling.

Oppgraderinger i selskapet.

For detaljert informasjon om bygningens vedlikeholdsmessige status vises det til styrets årsberetning.

Om vurderinger

Normal slitasje fra tidspunkt for legging av gulv, og normal slitasje på vegg- og himlingsoverflater ikke hensyntatt, da toleranse

for slitasje i stor grad er en subjektiv vurdering.

Se for øvrig detaljert tilstandsbeskrivelse.

 

 

Tilstandsgrad 2:

Overflater på innvendige gulv (Bad / 3. etasje)

Overflater på innvendige vegger (Bad / 3. etasje)

Fast inventar, generelt (Bad / 3. etasje)

Ventilasjon (Bad / 3. etasje)

Vinduer

Ytterdører

Innvendige dører

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Vannbåren varme

Ventilasjon

Elektrisk anlegg
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BBeeffaarriinngg  oogg  eeiieennddoommssooppppllyyssnniinnggeerr

Rapportdata

Kunde: Oskar Flyman

Takstmenn: Jørgen Bertheussen

Befaring/tilstede: Eier: Caterina E. Sørløkken , Takstmann: Jørgen Bertheussen

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Aksjeleilighet

Om tomten: Felles tomt opparbeidet med asfaltert uteområde, sittegrupper og parkering/gjesteparkering.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0301 Oslo Gnr: 233 Bnr: 184

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1560.7 m²

Hjemmelshaver: St Halvards Gate 25 A Til C AS

Adresse: St. Halvards gate 25 B, 0192 Oslo

Regnskapsfører: OBOS Eiendomsforvaltning AS

Aksjeleilighet

Leilighet nr: 303

Selskap: St Halvards Gate 25 A Til C AS

Organisasjonsnr: 930 480 428

Forretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning AS

Eier: Caterina Elizabeth Sørløkken og Oskar Flyman

Aksjenummer: 15

Kilder og vedlegg

Dokument/kilde: Dato: Kommentar: Status: Sider: Vedlagt:

Eier 17/11/2022 Opplysninger gitt av eier under befaring.

Egenerklæring Eiers egenerklæring er foreløpig ikke mottatt.

Forretningsfører 21/11/2022

Fellespolise for
selskapet Gjensidige
Forsikring. Polisenr.
80786820.

Diverse opplysninger gitt av forretningsfører pr.
telefon.

Ambita infoland 16/11/2022
Opplysninger vedr. eiendomsbetegnelser, hjemmel,
tomteareal og byggeår er oppgitt ved elektronisk
grunnbok, Ambita, Norges eiendommer.



26 26

5/12

BByyggnniinnggeerr  ppåå  eeiieennddoommmmeenn

Leilighet

Bygningsdata

Byggeår 1951

Arealer

Etasje Bruksareal (BRA) Primærareal (P-ROM) Sekundær (S-ROM)

3. etasje 63 63 0

Sum bolig: 63 63 0

Kommentar areal

Innvendig areal er oppmålt på stedet. Leiligheten disponerer to boder i kjeller på ca. 2 m² og ca. 3,5 m².

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

3. etasje Bad, Entré, Stue/kjøkken, To soverom
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LLeeiilliigghheett

Felles bygningsdeler

Beskrivelse: Det er ikke foretatt tilstandsvurdering av bygningsdeler som er underlagt selskapets
ansvarsområde. Det gjelder i hovedsak yttervegger, takkonstruksjon, drenering, grunnmur,
grunn/fundamenter, felles trapper og trapperom, balkonger/terrasser, etasjeskiller, piper og
fyringsanlegg.
Nevnte bygningsdeler er vurdert i den grad de har tilknytning til leiligheten, som eks. overflater
på innside av yttervegger mot leiligheten, overflate på pipe i leiligheten, etc.

Fellesareal skal vurderes om boligen har vedlikeholdsplikt for sin andel av utvendige
konstruksjoner.

Utvendige bygningsdeler:
- Grunnmur i betong.
- Yttervegger i betong, med pusset og malte overflater.
- Valmtak i trekonstruksjon, tekket med takpapp/folie.

Innvendige bygningsdeler:
- Felles trapper i betong.
- Etasjeskiller i betong.
- Dørcalling.
- Bygningen har personheis.
- Felles varmtvann.
- Felles oppvarming tilknyttet radiatorer.
- Felles vaskeri i kjeller.

Generelle opplysninger

Beskrivelse: Det må i eldre bygninger påregnes skjevheter i etasjeskiller og andre bygningsdeler på grunn av
alder og naturlig bruksslitasje.

Vinduer og dører

Kontrollen er i hovedsak utført visuelt. Det er utført funksjonstesting av enkelte vinduer og dører. Det er i tillegg utført
vurdering av alder i forhold til forventet levetid. Det bør på generelt grunnlag påregnes at dører og vinduer har behov for
justering med jevne mellomrom.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer med trelags isolerglass, produsert i 1984.

Tilstandsvurdering: Vinduer er av eldre dato og det må på generelt grunnlag påregnes høyere varmetap og
lavere isolasjonsevne sammenlignet med vinduer av nyere dato. Risiko for
punktering/skader er større i eldre vinduer. TG: 2

Ytterdører

Beskrivelse: Entrédør i brannklasse B-30 med 35 desibel lydmotstand.

Tilstandsvurdering: Dørhåndtak er noe løst. Døren er noe hard og åpne/lukke og har behov for justering.
TG 1 er gitt etter en helhetsvurdering. TG: 1

Ytterdører

Beskrivelse: Balkongdør med trelags isolerglass, produsert i 1984.

Tilstandsvurdering: Balkongdøren er av eldre dato. Det må på generelt grunnlag påregnes høyere
varmetap og lavere isolasjonsevne sammenlignet med ytterdører av nyere dato. Det
bør på generelt grunnlag påregnes justering/vedlikehold av ytterdører. TG: 2
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Innvendige dører

Beskrivelse: Eldre innvendige dører.

Tilstandsvurdering: Tg 2 er gitt på grunn av alder og normal slitasje. TG: 2

Kjøkken

Kjøkkeninnredningen beskrives og tilstandsvurderes i forhold til alder, kvalitet og faglig utførelse. Det foretas fuktvurdering i
forhold til bestemmelse i forskrift til avhendingslova.

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Laminat benkeplate med planlimt kum i kompositt.
Kullfilterventilator integrert i induksjonstopp. Induksjonstopp, stekeovn, oppvaskmaskin og
kjøl/frys er integrert i innredningen. Automatisk vannstopper er montert.

Kvik kjøkkeninnredning fra 2022.

Tilstandsvurdering: Det er under befaringen benyttet fuktindikator og utført fuktsøk på utsatte punkter.
Det er ikke funnet indikasjoner på fukt utover normale verdier. TG: 1

Innvendige overflater

Det er foretatt besiktigelse og gjort enkel beskrivelse av innvendige overflater. Det er ikke gjort vurdering i tilfeller hvor
overflater har normal slitasje i forhold til alder.
Beskrivelsen omhandler de rom som ikke tidligere er beskrevet på egne punkter.

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Innvendige gulv er belagt med fliser i entré.
Enstavs parkett for øvrig.

Tilstandsvurdering: TG: 1

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Sparklet og malte overflater på plater/murpuss.

Tilstandsvurdering: TG: 1

Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Sparklet og malte plater i bad.
Pusset og malte overflater for øvrig.

Himlingshøyde ca. 2,62 m målt i stue/kjøkken.

Tilstandsvurdering: TG: 1

Etasjeskiller

Her er det beskrevet konstruksjonsmateriale, og vurdert i forhold til vesentlige merkbare skjevheter. Dimensjonering er ikke
vurdert.

Etasjeskiller

Beskrivelse: Etasjeskiller i betong. Det er foretatt måling av horisontalplan på tilfeldig sted i følgende rom:
Stue/kjøkken og begge soverom.

Tilstandsvurdering: Det bør på generelt grunnlag påregnes noe skjevhet i eldre bygninger.
Største avvik ved en avstand på 2 meter er målt i stue/kjøkken, avviket er målt til <5
mm. TG: 1
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Balkonger, terrasser, og lignende

Det er gjort visuell vurdering i forbindelse med konstruksjonsoppbygging, bygningsdeler og overflater. Rekkverk er kontrollert i
forbindelse med materialvalg, innfesting og lovlighet.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Sydøstvendt balkong i betongkonstruksjon med adkomst fra stue/kjøkken, ca. 7 m². Dekke i
betong og rekkverk i metall. Rekkverkshøyden er målt til 110 cm.

Tilstandsvurdering: Kun innvendige overflater er vurdert, da hovedkonstruksjon ligger under selskapets
ansvarsområde. TG: 1

Diverse utstyr og bygningsdeler

Her beskrives utstyr og bygningsdeler som tidligere ikke er beskrevet.

Fast inventar

Beskrivelse: Innebygget garderobeskap i entré.
Garderobeskap med profilerte fronter i ett soverom.
Garderobeskap med glatte fronter i ett soverom.

Tilstandsvurdering: TG: 1

Ventilasjon, varme og sanitær

Her beskrives og vurderes vann- og avløpsrør hvor dette er synlig eller kjente systemer, varmtvannsbereder, varmeanlegg og
ventilasjon.
Vurderingen er i hovedsak basert på alder i forhold til forventet levetid, utførelse og materialvalg.

Tilstandsvurdering er basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede ikke har spisskompetanse på området.
Dimensjonering av rør, klamring og innfesting, fallforhold på avløpsrør og utførelse generelt er ikke kontrollert, da dette i
hovedsak ligger skjult i konstruksjonen.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Ledningsnett for vann i kobber av eldre dato.
Leiligheten har stoppekraner for varmt- og kaldtvann er lokalisert i bad.
Hovedstoppekran er ikke lokalisert, da eier ikke hadde kjennskap til plasseringen.

Tilstandsvurdering: Vanntrykk og funksjon på avløp er undersøkt og funnet ok.

Stoppekraner i bad stenger ikke vann til alle installasjoner. Det mangler egen
hovedstoppekran for leiligheten. Forholdet kan gi større risiko for vannskade ved en
eventuell lekkasje i leiligheten.
Vannrør i kobber er av eldre dato. Tilstandsgrad 2 er gitt på bakgrunn av alder i
henhold til forventet levetid og materialvalg på vannrørene. Ved en eventuell lekkasje
kan omfattende skader i konstruksjonen oppstå da disse vannrørene ikke er
lekkasjesikret på samme måte som et rør-i-rør system. TG: 2

Vannbåren varme

Beskrivelse: Radiatorer av eldre dato i stue, soverom og bad, tilknyttet felles oppvarming.

Tilstandsvurdering: Tilstandsvurderingen er gitt basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede
ikke har spisskompetanse på området. Tg 2 er gitt på grunn av alder i forhold til
forventet levetid. TG: 2
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Ventilasjon

Beskrivelse: Oppdriftsventilasjon med ventil i bad og ett soverom.
Friskluftsventil på yttervegg i stue/kjøkken og ett soverom.

Er avtrekk undersøkt med ark eller lignende? Ja.

Tilstandsvurdering: Boligen ble opprinnelig bygget med avtrekk i kjøkken og bad. I dette tilfellet er
kjøkken flyttet. Ved å flytte kjøkken uten å endre ventilasjonen forandres prinsipper
for oppdriftsventilasjon med avtrekk fra kjøkken og bad, og friskluft inn i
oppholdsrom.
Det er svakt avtrekk fra ventiler for oppdriftsventilasjon.
Det mangler friskluftsventil i ett soverom.
Nevnte forhold kan gi noe redusert luftsirkulasjon i boligen, og det er derfor gitt TG 2.

Referansenivå på luftbehandling er satt til byggeår. TG: 2

Elektrisk anlegg

Det elektriske anlegget er vurdert på en forenklet måte, dersom det er mer enn 5 år siden anlegget er kontrollert av
elektrofaglig person.
Tilstandsvurdering er basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede ikke har spisskompetanse på området.

Elektrisk anlegg

Beskrivelse: Det er foretatt forenklet vurdering av det elektriske anlegget, da det ikke foreligger
tilsynsrapport fra det lokale el.-tilsynet. Det elektriske anlegget ligger både åpent og skjult i
konstruksjonen. Sikringstavle med jordfeilautomater, montert i felles gang.

Samsvarserklæring signert og datert er fremvist for følgende:
22.08.2022: Trukket om ledningene. Ny kurs platetopp, stekeovn. Komfyrvakt.

Følgende spørsmål er stilt eier:
- Når ble anlegget sist rehabilitert eller installert? Anlegget i leiligheten er oppgradert i 2022.
- Løses sikringene ofte ut? Nei.
- Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget? Nei.
- Er det kursfortegnelse, og er antall sikringer i samsvar med denne? Ja.

Tilstandsvurdering: Tilstandsvurdering er basert på alder og enkle observasjoner, da undertegnede ikke
har spisskompetanse på området.

TG 2: Ved arbeid utført på elektrisk anlegg etter 1999, skal samsvarserklæring
foreligge. I dette tilfellet mangler samsvarserklæring på deler av anlegget som ikke er
nevnt i fremvist samsvarserklæring, herunder sikringer, brytere, stikk. Det anbefales
at anlegget kontrolleres av en el. - takstmann. Det er ikke etablert jordingskabel i sluk
i bad. Dette kan medføre at avløp ikke er jordet. Det er ikke kjent om avløp er jordet på
annen tilfredsstillende måte. Det anbefales at forholdet undersøkes av fagperson eller
el-takstmann. Jording av avløp bør påregnes etablert. TG: 2

Dokumentasjon på utførte oppgraderingsarbeider

Ordrett fra forskriften:
Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og
arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte
håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.
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Dokumentasjon

Beskrivelse: Følgende dokumentasjon på oppgraderingsarbeider de siste 5 år er fremvist:

- Faktura for rørleggerarbeider ifm. ny kjøkkeninnredning.
- Samsvarserklæring for følgende elektrisk arbeid: "Trukket om ledningene. Ny kurs platetopp,
stekeovn. Komfyrvakt"

Dokumentasjon er ikke fremvist for øvrige arbeider de siste fem årene, som tidligere er nevnt
under oppsummering i konklusjonen.
I henhold til forskrift i avhendingslova (tryggere bolighandel) er det ikke krav om
dokumentasjon på arbeid utført ved egen innsats.

Våtrom - Bad/vaskerom

Det foretas visuell vurdering av overflater, innredninger og sanitærutstyr. Gulvets fall kontrolleres med lasermåler eller vater.
Vurdering i forbindelse med fukt foretas ved hulltaking i vegg eller himling fra tilstøtende rom. Hullet skal være min. 73 mm. i
diameter. I hullet skal det måles etter fukt og undersøkes om det er visuelle tegn til fuktskade. Dersom hulltaking ikke lar seg
gjøre, blir det utført visuell inspeksjon, og bruk av fuktindikator (fuktmålerutstyr). Tilgjengelige sluk og gjennomføringer
besiktiges og kommenteres.

Generelle opplysninger – Bad

Beskrivelse: Badet er av eldre dato.

Overflater på innvendige gulv – Bad

Beskrivelse: Fliser på betong. Sluk i støpejern.

Tilstandsvurdering: Sluk skal monteres 25 mm under topp membran ved dørterskel, i dette tilfellet er det
mindre enn 25 mm. Det er noe svakt fall mot sluk.

I våtrom er det krav til fukttett sjikt på hele gulvet, 5 cm opp fra gulv på alle vegger og
i våte soner. I dette tilfellet er det ikke klemt tettesjikt i sluket. Pga. høy alder må det
påregnes evt. tettesjikt ikke har tilstrekkelig funksjon. Sluk, røropplegg, og
gulvkonstruksjonen for øvrig er av eldre dato, og slitasje må påregnes p.g.a. alder.

Det er gitt tilstandsgrad 2 og ikke 3 fordi det er et lukket dusjkabinett og ikke dusjing
direkte på gulvet. Forholdet kan likevel utgjøre en risiko for vannskader ved eventuelle
vannlekkasjer. TG: 2

Overflater på innvendige vegger – Bad

Beskrivelse: Flislagte overflater.

Tilstandsvurdering: Vegger i våtrom skal ha vanntett sjikt (membran) i våte soner. Innvendige overflater
er av høy alder, og de tilfredsstiller sannsynligvis ikke krav til vanntett sjikt i
forbindelse med våtsoner rundt dusjkabinett og servant. Det er gitt tilstandsgrad 2 og
ikke 3 fordi det er et lukket dusjkabinett og ikke dusjing direkte på veggene. TG: 2

Fast inventar, generelt – Bad

Beskrivelse: Baderomsinnredning bestående av benkeskap med glatte fronter. Veggskap med speilfronter
over servant.

Tilstandsvurdering: Tilstandsgrad 2 er gitt på grunn av alder og normal bruksslitasje. TG: 2

Utstyr for sanitærinstallasjoner – Bad

Beskrivelse: Dusjkabinett, servant og gulvstående klosett.

Tilstandsvurdering: TG: 1
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Ventilasjon – Bad

Beskrivelse: Oppdriftsventilasjon med ventil i himling. Luftespalte med lufttilførsel under dør.

Tilstandsvurdering: Referansenivå på luftbehandling er satt til byggeår. TG: 2

Hulltaking – Bad

Beskrivelse: Hulltaking er ikke utført da badets vegger er oppført i betong eller lignende materiale. Iht.
Forskrift til avhendingslova skal det ikke utføres hulltaking i baderomsvegger av mur eller
betong. Det er istedenfor benyttet fuktindikator direkte på overflater i tilstøtende rom, og ikke
funnet fukt utover normale verdier.

Tilstandsvurdering: TG: IU
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Rapportens forutsetninger:

Tilstandsrapporten er et byggeteknisk dokument. Rapporten viser de forhold Taksering Norge anser som viktig i forbindelse

med eierskifte, og de krav som er angitt i Forskrift til avhendigslova (tryggere bolighandel). Taksering Norge er ikke ansvarlig

hvis eier har holdt tilbake informasjon/gitt uriktig/eller misvisende informasjon om feil og mangler. Det er foretatt en visuell

observasjon av eiendommen. Det er ikke foretatt åpninger i konstruksjon, med unntak av de som er angitt i forskrift til

avhendingslova.

Takstmannen skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller den

bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler

vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke

vesentlige forhold.

I de tilfeller det er snø på bygningsdeler/eiendommen, vil ikke takstmann kunne gjøre vurderinger på de flater som er tildekket.

Takkonstruksjon/Yttertak vil primært bli inspisert fra loft/innsiden og utvendig fra bakken, hvis ikke stige er fremsatt ved

befaring og øvrige HMS forhold er ivaretatt. Andre detaljer om befaringen fremkommer i tilstandsrapporten.

Tilstandsrapportens innhold og definisjoner følger Forskrift til avhendingslova og tilstandsgrader er i hovedsak angitt etter NS

3600 og Taksering Norges retningslinjer for angivelse av tilstandsgrader. Elektrisk anlegg vurderes på et enkelt nivå. Dersom

det ønskes grundigere undersøkelse av dette (elektriske installasjoner/anlegg), anbefales det å få utført en el-takst.

Pipe og ildsteder besiktiges visuelt under befaring og vurderes etter enkle kriterier. Ildsteder og pipeløp blir ikke

funksjonstestet. NS 3600 har undersøkelsesnivåer fra 0-3. Tilstandsrapporten tar utgangspunkt i undersøkelsesnivå 1 som er

laveste nivå, med unntak av enkelte elementer angitt i Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsgrader/TG: er uttrykk for hvilken tilstand bygningsdelen/objektet er etter et definert referansenivå.

TG 0: Bygningsdeler uten slitasje og alderspåvirkning, nyere enn 5 år.

TG1: Svake til middels symptomer. Bygningsdelen fremstår som uten noen nevneverdige synlige slitasje eller svakheter. Alder

er i den forbindelse også et symptom.

TG 2: Middels til kraftig symptomer, samt elde. Tilstandsgrad TG 2 benyttes i flere sammenhenger. Dette gjelder i hovedsak

normal slitasje i forhold til forventet levetid, og at bygningsdelen har oppnådd over halvparten av forventet levetid. Enkle

byggtekniske feil og mangler uten skadelige konsekvenser, som ikke har vesentlig betydning for byggkvaliteten. TG 2

signaliserer at man bør være oppmerksom og holde angitt bygningsdel under oppsyn.

TG3: Angis når bygningsdelen har store eller alvorlige avvik. Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må

regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

Areal:

Oppmåling av areal gjøres etter norsk standard (NS 3940). Arealet oppgis i hele kvadratmeter. I rapporten henvises det til P-

rom og S-rom (Primærrom og Sekundærrom). Taksering Norge anvender takstbransjens retningslinjer for arealmåling (2014),

og de føringer, begreper og definisjoner som her er nedfelt, er styrende for hvordan arealet føres opp i rapporten. Fordelingen

av P-rom og S-rom er basert på retningslinjene og takstmannens observasjoner under befaring.

Gyldighet:

Rapporten kan ikke være eldre enn ett år fra utskriftsdato til den datoen kjøper binder seg til å kjøpe eiendommen. Etter ett år

bør Taksering Norge kontaktes for å foreta en oppdatering av rapporten.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøper undersøkelsesplikt. Oppdragsgiver/selger må lese rapporten og

gi tilbakemeldinger om eventuelle feil eller mangler i rapporten. Dette bør gjøres før rapporten anvendes/tas i bruk.

Erfaring- og kompetansekrav:

Takstmannen/bygningssakkyndig plikter å følge selskapets etiske retningslinjer og regler i forbindelse med utførelse av

takstoppdrag. Rapporten utføres kun av profesjonelle takstmenn/bygningssakkyndige som imøtekommer kompetanse- og

erfaringskravene til Taksering Norge. Taksering Norge har blant bransjens høyeste erfarings- og kompetansekrav til de som

anvender og signerer denne rapporten.
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ADRESSE
PRISANTYDNING OG OMKOSTNINGER

4 850 000,- (Prisantydning)
317 000,- (Andel av fellesgjeld)

5 167 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
3 700,- (Noteringsgebyr forretningsfører)
9 178,- (Transportgebyr)

12.878,- (Omkostninger totalt)

5 179 878,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedoku-
ment og at eiendommen selges til prisantydning.

EIENDOM
St. Halvards gate 25B Oslo, Etasje: 3

MATRIKKEL
Gnr. 233 Bnr. 184 i Oslo kommune. Org.nr.: 930480428, Akjseboen-
hetsnr. 00015. H-nummer 303
Aksjenr 15,pålydende kr. 2400,-
Andelsobligasjon nr 15, pålydende kr. 0,-
 
BOLIGTYPE
Leilighet
 
EIERFORM

Aksjeleilighet
En aksjeleilighet er en del av et boligaksjeselskap. Du kjøper en 
aksje med tilknyttet rett til å leie en leilighet i selskapet. Du blir me-
deier (aksjonær) i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett 
sammen med de andre
aksjonærene. Eierforholdet reguleres av Lov om aksjeselskaper av 
13.juni 1997 nr. 44, i tillegg til deler av borettslagsloven.
 

AREAL
Primærrom: 63 kvm, Bruksareal: 63 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra 
tilstandsrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens 
faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyn-
dighetene.
 
ANTALL SOVEROM
2
 
BYGGEÅR
1951

TOMT
Eiet tomt på 1.560 kvm. som er pent opparbeidet med flere grøn-
tområder, sittebenker for beboere, og lekeplasser for de minste. 
Asfalterte internveier. Flat tomt. Styret har planlagt å utbedret 
fellesarealene med møblement, planter og hyggeligere omgivelser. 
Det er moderne vaskeri og tørkerom på eiendommens fellesareal.

TILSTANDSRAPPORT
Takstmann: Jørgen Bertheussen Takstdato: 17.11.2022

ANDEL FELLESGJELD/FELLESFORMUE
Andel fellesgjeld: kr 317.000,- pr 01.11.2022
Fellesgjeld og kapitalkostnader:
Lånenummer Restsaldo Kapitalkostnader
* OBOS03-98207789798
Restsaldo kr. 203.514,-
Kapitalkostnader kr.1.479,-
* OBOS04-98207886831
Restsaldo kr. 112.867,-
Kapitalkostnader kr.607,-
Sum andel fellesgjeld (kun lån) kr 317.000,- 
(avrundet opp til nærmeste hele tusen) pr. 01.11.2022
Kapitalkostnader
All låneinformasjon over er beregnet ut fra dagens kjente lånebe-
tingelser. De månedlige kapitalkostnadene (renter og avdrag) viser 
hvor mye det koster å betjene lån for eieren av denne leiligheten. 
Eventuelt avvik mellom kapitalkostnader og lånekostnader under 
punktet ”Økonomiske opplysninger om leiligheten”, kan skyldes 
renteendringer, periodisering eller andre årsaker.

Andel fellesformue: kr.25.918,- pr. 31.12.21

FELLESKOSTNAD
Kr. 4 533,- pr. mnd.
Det gjøres oppmerksom på at vedlikehold, tiltak fra boligselska-
pet etc. kan medføre en økning i felleskostnadene. Det er vedtatt 
økning med 15% fra 01.01.2023.
Det er dog normalt at det foretas en årlig indeksregulering av 
felleskostnadene.

FELLESKOSTNADER INKLUDERER
Oppvarming, varmtvann, internett, vaktmestertjeneste, gårds-
forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt, snørydding, drift 
og vedlikehold.

SELSKAPETS TOTALE LÅN OG VILKÅR

Lånenr OBOS03-98207789798

Type: Annuitetslån

Restsaldo: 10.266.513,-

Restløpetid: 16 år og 6 mnd

Typerente: Flytende

Rente pr 16.11.2022 4,45%

Lånenr OBOS04-98207886831
Type: Annuitetslån
Restsaldo: 5.693.480,-
Restløpetid: 27 år 9 md.
Typerente: Flytende
Rente pr 16.11.2022 4,45%
Vi gjør oppmerksom på at det kan ha kommet varsel om renteen-
dring som ikke er iverksatt pr. dags dato.

EIER/E
Oskar Flymann og Caterina E. Sørløkken
 
BESKRIVELSE
Eiendomsnøkkelen AS har gleden av å kunne presentere en  3-roms 
leilighet med balkong, hvor man kan nyte solen formiddagssolen. 
Leiligheten ligger i hjertet av Gamlebyen, med gangavstand til både 
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servicetilbud, kollektivt og parker. Et særdeles ettertraktet område 
som er i sterk positiv utvikling. Herfra har du nærhet til «alt» som 
trengs, og sentrum er selvfølgelig bare minutter unna med kolle-
ktiv trafikk, eller til fots/sykkel. Leiligheten har god standard, Den 
gjennomgående og gode planløsningen med svært mange og store 
vindusflater gir deg en lys og luftig atmosfære.

PARKERING
Selskapet har 19 parkeringsplasser og 2 MC-plasser. Beboere kan 
abonnere på parkeringsoblat (mnd leie kr. 414,-/300,-). Kontaktper-
son er parkeringsansvarlig i styret. Se http://www.sthalvardsgate25.
no/styret/. Parkeringsoblat følger ikke boligen og abonnementet 
må sies opp og oblat innleveres parkeringsansvarlig ved salg. Det 
påløper administrasjonskostnader til forretningsfører i forbindelse 
med leie av parkeringsplass.

BELIGGENHET

Leiligheten ligger i St. Halvardsgate. Denne gaten ligger i bydel 
Gamle Oslo like øst for Oslo sentrum. Gaten ble navnsatt med 
dagens navn i 1866 etter St. Hallvardskatedralen, som i dag ligger 
som ruiner øst for
Gamlebyens sentrum. Vis a vis leiligheten ligger Oslo bispegård, 
som ble oppført i 1623 på stedet som tidligere var Olavsklosteret i 
Oslo. Den nåværende bygningen ble oppført i nygotikk på 1880-tal-
let. Like i nærheten ligger populære Arups- og Schweigaards gate 
som i all hovedsak er bebygd med klassiske bygårder fra 1860 
– 1890. Hyggelige næringslokaler ligger imidlertid spredt langs 
alleen og i sidegatene. Schweigaards gate kan også by på koselige 
caféer og treningsstudio. Gaten er omgitt av vakre og sjarmerende 
rekreasjonsområder, som for eksempel Ruinparken, Klosterenga 
og Middelalderparken. Boligbebyggelse består av leiligheter i 
murbygg og grønne lunger mellom bebyggelsen og i bakgårdene. 
Fra leiligheten er det gangavstand til det meste av fasiliteter og 
servicetilbud, herunder et stort utvalg av butikker, offentlig kom-
munikasjon som buss, trikk og t-bane rett i nærheten. Kort vei til 
yrende liv på Teaterplassen med mange kafeer, restauranter og 
uteplasser. Spektrum, Oslo City, Oslo S og Posten ligger i umiddel-
bar nærhet. Det er kort gangavstand til Karl Johan og Grünerløkka 
og langt unna ligger Operaen, med «Fjordbyen» Bjørvika i full 
gang. Det har allerede skjedd store positive endringer i Gamle 
Oslo, klassiske fasader er pusset opp og nye boligprosjekter er 
godt tilpasset området. Slik vil det også fortsette i årene fremover!

Opera
Operaen flyttet i 2008 inn i nye lokaler i Bjørvika, og fremstår som 
en hvit perle innerst i Oslofjorden. Bygget er tegnet av de norske 
arkitektene Snøhetta og har mottatt flere priser for arkitekturen. 
Operaen vil være
kronen på verket i et fremtidig Bjørvika som vil være blant Europas 
mest moderne og attraktive hovedstadsområder. Operaen har 
forestillinger nesten hver dag.

Middelalderparken

Middelalderparken ble anlagt i år 2000 mellom Bjørvika og Eke-
bergskrenten. Her finnes mange ruiner og store ‘kulturlag’ under 
bakken fra svunne tider. Ved utbyggingen av Bjørvika vil dermed 
både Oslos eldste og Oslos nyeste ‘arkitektur’ kunne nytes side om 
side, fra høyst ulike epoker. Årlig arrangeres Middelalderfestivalen 
her.

Turmuligheter på Ekeberg
Visste du at turområdene på Ekeberg er hele 2/3 av størrelsen til 
storheter som Central Park og Bygdøy. Og fire ganger så stort som 
Frognerparken? Kilometerlange turløyper både på sommer- og 

vinterstid, Ekebergsletta med dyrepark og Norway Cup og Ekeber-
grestauranten med byens beste utsikt er bare noen av tilbudene! Det 
er planlagt gondolbane fra Bjørvika til Ekeberg som vil bringe byens 
innbyggere enda lettere til denne lokale herligheten.

BEBYGGELSE
Det er primært leilighets-/gårdsbebyggelse i området.

ADKOMST
Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger.

INNEHOLDER
Åpen stue/kjøkkenløsning, balkong, to soverom, bad og gang/entré. I 
tillegg disponerer leiligheten to boder.

BYGGEMÅTE
Se tilstandsrapport utført av Taksering Norge for mer informasjon.
Bygning, generelt:
Boligblokk på 8 etasjer + kjeller, bygningen er oppført med bærende 
konstruksjoner, etasjeskiller og leilighetskillende vegger i betong. 
Grunnmur og yttervegger i malt betong. Etterisolerte frontfasader.
Tak:
Tilnærmet flatt yttertak, antatt tekt med papp/folie
Vinduer:
Isolerglassvinduer fra 1984 i behandlede trerammer.
Dører:
Entrédør brann-/lyddør, B30, 35 dB, Dørøye og sikkerhetslås.
Balkongdør i treramme med isolerglass fra 1984.
Hvite dører. Malte til begge soverom og bad.
Trapper:
Utvendig, støptvinnfangstrapp med skifer. Avskalling på trappen. 
Bygningen har innvendig felles trappeoppgang med betongtrapper. 
Personheis i bygget for 4 personer.
Balkong/terrasse:
Sydvendt balkong med betonggulv, aluminiumsrekkverk med 
platekledde fronter, levegger med platekledde fronter. Rekkverkshøyde 
ca. 110 cm. Adkomst fra stue. Vender mot jernbane/Ekebergskrenten. 
Fjordgløtt.
Piper og ildsted:
Ingen
VVS-installasjoner:
Leiligheten har støpejernsluk, soil- og avløpsrør fra byggetiden. 
Leilighetene har varmtvannstilførsel via fellesberedere. Vannuttak til 
husbrannslange med stoppekran i oppvaskbenk.
Luftbehandling, generelt:
Mekanisk avtrekk. Tilluft er via ytterveggsventiler.

STANDARD
Entré:
Romslig entré med god plass til å henge fra seg yttertøy og sette fra 
seg sko. Portelefon ved inngangsdøren.

Bad:
Eldre bad med enkel standard. Badet er flislagt med malte veggfliser 
og mosaikkfliser på gulv, samt downlights i tak.
Innredningen består av nyere dusjkabinett med skyvedører, wc, samt 
servant med underskap og speilskap. Opplegg for vaskemaskin (smal 
type). Dusjkabinettet må IKKE fjernes til fordel for dusjing direkte på 
gulv/vegger.

Stue med åpne kjøkkenløsning:
Lys og trivelig stue med åpen kjøkken løsning og god plass plass for 
sofa, tv-møbler og spisegruppe.Fra stuen er det utgang til sydvendt 
balkong på ca. 6,5 m². Det er satt opp levegg
mot naboene. Balkongen vender ut mot ender mot jernbane/Ekeberg-
skrenten. Fjordgløtt fra balkongen.
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Soverom:
Leiligheten har to 2 gode soverom.
Hovedsoverom med god plass for dobbeltseng og nattbord. Det er 
god oppbevaringsplass i malte, plassbygde garderobeskap.

Soverom 2 passer fint som barnerom, gjesterom, kontor eller 
liknende. Her er det satt inn et garderobeskap.

Primærrom

Primærrom: 63 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom: Stue/kjøkken, to soverom, bad 
og gang/entré.

MODERNISERINGSARBEIDER
2020:
Oppgradert heis
2015:
– Oppgradering av gårdsplassen Oppgradering av gårdsplassen, 
som innebærer ny asfalt, sykkelskur og planering. Ny avfallsbrøn-
ner.
2013:
– Vareheis – Vedlikehold og reparasjon
– Oppussing av vaskeri Oppussing av vaskeriet
2011:
– Nytt søppelanlegg med nedgravde avfallsbrønner
– Rehabilitering av fyringspipe
2010:
– Nytt taktekke
– Etterisolering av fasadeveggene mot vest og syd
– Pussutbedring/maling av fasadevegger
– Etterisolering av loft med ekstra isolasjonsmatter
– Rensing av ventilasjonssjakter
– Nytt asfalttekke og gjerde i bakgården
– Rehabilitering av pipeløp
– Maling av balkonggulv
– Vinduer og balkongdører smurt/malt
– Brannvarslingsanlegg i utleielagrene
– Oppussing av dører og oppganger Inkludert nytt callinganlegg
2008:
Tilstandsrapport Våren 2008 foretok ingeniør Petter Lahulm fra Dr. 
Techn. Kristoffer Apeland AS en teknisk tilstandsanalyse av bygget. 
Denne befaringen
har vi planlagt siden i høst. Vi har søkt og fått støtte fra Husbank-
en til å gjennomføre dette. Med på befaringen var også en VVS 
tekniker som kommer med en uttalelse på hva vi burde foreta oss. 
Vi har ønsket en tilstandsvurdering fordi det er avgjørende for å 
kunne ta de riktige beslutningene om hvilke tiltak som skal prior-
iteres og gjennomføres. På denne måten vil vi få en detaljert
oversikt over tilstanden bygget befinner seg i slik at vi kan planleg-
ge vedlikehold på lang sikt og ha økonomi til dette. Tidligere har 
det foreligget en vedlikeholdsplan med noen punker som er 15 år 
gamle. På bakgrunn av tilstandsrapporten vedtok generalforsam-
lingen i 2008 en plan for vedlikehold og oppgradering for perioden 
2008-2012.
1999:
– Rehabilitering av heisene

BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST
Et ekspedisjonsdokument er funnet i kommunens arkiver. Do-
kumentet er et brev som ble sendt andre etater for å innhente 
innspill disse måtte ha til byggeprosjektet. Det er i seg selv ingen 
ferdigattest men ble brukt til å påføre statusopplysninger i saken. 
Noen ekspedisjonsdokumenter har en dato for ferdigattestering. 
Kommunen opplyser at det er rimelig å tro at saken er

ferdigattestert dersom slik dato er påført, selv om det ikke finnes 
noen egen Ferdigattest i arkivene. Er ikke dato utfylt i ekspedis-
jonsdokumentet, kan man ikke gå ut i fra at tiltaket ferdigattestert. 
Megler har ikke ytterligere
informasjon om dette forholdet og på grunn av byggets alder 
anses det for å være uten betydning. Ekspedisjonsdokumentet er 
datert 31.05.1938 og 18.02.1946. Det foreligger også ferdigattest 
for endring/reparasjon av bygningstekniske installasjoner datert 
17.06.2015.

ELEKTRISK ANLEGG
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder 
en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

OPPVARMING
Leiligheten blir oppvarmet av eldre radiatorer tilknyttet miljøvenn-
lig oppvarming med bergvarme/energibrønn og vannbåren varme. 
Fjernvarme/v.vann er inkludert i felleskostnader.

VEI/VANN/AVLØP
Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse 
til megler.

AKSJELAGET
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensre-
gler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være 
tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at 
fellesgjeld og
felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger fore-
tatt i aksjelagets styre og/eller generalforsamling.

FORSIKRING
Gjensidige Forsikring. Polisenr 80786820

FORRETNINGSFØRER
OBOS Eiendomsforvaltning AS

FORKJØPSRETT
Det praktiseres ikke forkjøpsrett i borettslaget.

STYREGODKJENNELSE
Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjen-
nelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.

UTLEIE
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for inntil 3 år, dersom 
andelseier selv eller person nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (1) nr. 3 
har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene.
Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre 
uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema 
for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

RADON
Eier har ikke gjennomført måling. Kjøper overtar ansvaret / 
risikoen av for høye Radonverdier fra overtakelsen og evt. utbedrin-
gen som måtte være nødvendig.

REGULERINGS
Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål.

KONSESJONSPLIKT
Nei

EIENDOMSSKATT
Det er eiendomsskatt i Oslo kommune. Bunnfradraget i Oslo 
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er i 2022 på inntil 4 millioner kroner for bolig og fritidsboliger. 
Skattesatsen er 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For mer 
informasjon se: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/
skatt-og-avgift/eiendomsskatt/hvor-mye-skal-du-betale-i-eien-
domsskatt/. Faktura for eiendomsskatt sendes den som er regis-
trert eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Ved eierskifte 
må kjøper og selger gjøre opp betalingen av eiendomsskatten seg 
i mellom.
 
OVERTAGELSE
Overtagelse etter avtale med selger. Det gjøres oppmerksom på at 
det kreves styregodkjennelse av kjøper (20 dager fra mottatt
søknad). Eiendommen kan ikke overtas før styregodkjenning fore-
ligger. Selger vil på overtakelsesdagen overlevere samtlige nøkler 
som han disponerer til kjøper.
Overtakelsen kan ikke finne sted før kjøper er godkjent av aksjela-
get.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers 
ansvar etter avhendingsloven. Egenerklæringsskjema er vedlagt 
salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å gjennomgå dette 
før bud inngis.
 

ANDRE OPPLYSNINGER
St. Halvardsgate 25 A-C AS består av 48 leiligheter knyttet til aksjer. 
I løpet av året som har gått har det blitt gjennomført en rekke min-
dre vedlikeholdstiltak. Etablering av nytt varmeanlegg i samarbeid 
med Sameiet St. Halvards gate 25 D-F er ferdigstilt.  Spesielt ved 
salg av eiendom uten tinglysning: Kjøper må selv sende en kopi av 
salgskontrakten til Skatteetaten slik at Skatteetaten kan registrere 
overdragelsen. Kopien kan sendes inn via skatteetaten.no/epost. 
Se ytterligere informasjon på hjemmesiden til Skatteetaten. Enhver 
montering av utstyr eller installasjoner på eller ved balkongene er 
forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra boligselskapet, og skal 
i så tilfelle skje på de eventuelle vilkår som fastsettes av boligsel-
skapet. Dette gjelder for eksempel parabolantenner, markiser og 
persienner. Det er ikke tillatt å male utvendige vindussprosser, 
dører, dørkarmer eller vegger uten skriftlig forhåndssamtykke fra 
boligselskapet. Det er ikke tillatt å skifte vinduer eller utvendige 
dører, inkludert inngangsdør til leilighet, uten skriftlig forhånds-
samtykke fra boligselskapet.
Det skal søkes om godkjenning fra boligselskapet for inngrep i ek-
sisterende bygningskonstruksjon. Inngrep kan ikke gjennomføres 
før styrets skiftelige samtykke er
innhentet. Dersom tiltaket innebærer inngrep i bærende bygning-
skonstruksjon skal søknaden inneholde statiske beregninger av 
hvilke konsekvenser inngrepet har for bygningskonstruksjonens 
bæreevne samt redegjørelse for
eventuelle kompenserende tiltak. Slike beregninger utføres av den 
fagperson som styret utpeker, og bekostes av
leilighetens aksjonær. Det er ikke tillatt å bryte brannceller mot 
andre leiligheter eller fellesarealer, dvs. leilighetens ytre vegger 
mot andre leiligheter og trappeoppgang, tak og gulv, uten skrift-
lig forhåndssamtykke fra boligselskapet Dersom det skal foretas 
oppgradering av våtrom inkludert vann og avløp tilknyttet kjøkken 
skal dette meldes boligselskapet. Dette gjelder tiltak som medfører 
inngrep i eksisterende rørføringer og sluk, så vel som inngrep i 
vegger og gulv som kan ha betydning for sikkerheten mot vannlek-
kasje. Ved bytte av sluk og inngrep i vannrør utenom leiligheten og 
avløpsrør skal det søkes om dette til boligselskapet. Det
er ikke tillatt å utføre slike tiltak uten skriftlig forhåndssamtykke fra 
boligselskapet. Slike arbeider skal være utført av autoriserte fagfolk 
og gjøres i henhold til våtromsnormen. Ved slike tiltak skal kopi av 

samsvarserklæring oversendes boligselskapet.

Hver enkelt aksjonær i boligselskapet plikter å sørge for forsvarlig ved-
likehold av boligen knyttet til vedkommendes aksje. Dette inkluderer 
slikt som vinduer, rør, ledninger og innvendige flater i leiligheten. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon eller utskiftning av slikt 
som innvendige rør, ledninger, innvendige dører og innvendige deler 
av vinduskonstruksjon. Vedlikeholdsplikten omfatter det elektriske 
anlegget tilknyttet leiligheten fra hovedsikring i sikringsskap tilknyttet 
den aktuelle leilighet. Vedlikeholdsplikten omfatter ikke utskifting av 
vinduer, ytterdør til leiligheten, eller reparasjon eller utskiftning av 
bærende konstruksjoner og rør som er bygd inn i bærende konstruks-
joner. Den enkelte aksjonær plikter like fullt å erstatte knuste vindus-
ruter tilknyttet sin leilighet og kjellerbod. Dette skal skje etter skriftlig 
samtykke fra boligselskapet.

Husdyrhold er kun tillatt i leiligheten etter boligselskapets skriftlige 
samtykke.
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har befart boder og annet 
fellesareal.

BUDGIVNING
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan 
inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter 
siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med 
kortere akseptfrist enn dette. I Eiendomsnøkkelen stiller vi strengere 
krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinfor-
masjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal 
ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. 
Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.
Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske 
feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet 
og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom 
du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet 
bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud 
kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre 
til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller 
budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formi-
dles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om 
budgivning.
Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimas-
jon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendoms-
megler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfor-
drer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på «Gå til budgivning» på 
eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen 
«Gi bud» i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene 
om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og 
selger hos Eiendomsnøkkelen AS vil du få tilsendt budjournalen etter 
at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for 
partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få 
en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør 
deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det 
du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.
 
BETALINGSBETINGELSER
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på 
meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet 
betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinan-
siering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjon-
skontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle 
rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller 
eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til 
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utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av 
straffeloven §§ 131 – 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennom-
føring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig 
for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som 
har interesser i eiendomshandelen.

LOVANVENDELSE
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen 
skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig 
at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder 
salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper 
anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdoku-
mentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke 
påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har 
lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som 
mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom 
det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med 
eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne 
forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en man-
gel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige 
opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom 
man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke 
ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig 
måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt 
utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må 
kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter over-
takelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader 
som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente 
og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom 
det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er 
på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper 
selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenan-
del). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som 
den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. 
pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs 
arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhending-
sloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder 
oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også 
for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp 
menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke 
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 

HVITVASKING
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende 
forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kun-
detiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at 
megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaks-
jonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper 
avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, 
herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for 
kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det 
er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kun-
detiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen 
av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktels-
er, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens 
bestemmelser om mislighold og forsinkelse.
Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil Eiendomsnøkkel-
en eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta 
oppgjør.
 

PERSONVERN
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger 
bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt 
til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eien-
domsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene 
for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om 
vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring 
på eiendomsnøkkelen.no/personvernerklaering

EIENDOMSMEGLERS VEDERLAG
Det er avtalt at selger skal betale en provisjonssats på 0,90 % av 
salgssum. Videre skal selger betale kr. 6 900,- for oppgjør og kr. 
5000,- for tilrettelegging. I tillegg skal selger betale kr. 17 250,- for 
grunnpakke markedsføring og kr. 2 900,- pr. visning.

UTLEGG
Selger skal betale avtalte utlegg i samsvar med oppdragsavtalen på 
22 593,-
Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få betalt 
for påløpte timer, begrenset oppad til kroner 45 000,-. I tillegg må 
selger betale påløpte kostnader, herunder både vederlag og utlegg.

Ansvarlig megler
Alf Grønneflåta Eiendomsmegler MNEF 
975 18 975
alf@eiendomsnokkelen.no

Saksbehandler
Bente-Marie Nørgård, Advokat MNA
915 58 045
bente@eiendomsnokkelen.no

Saksbehandler to
Alen Putes Eiendomsmegler
932 03 259
alen@eiendomsnokkelen.no

Meglerforetaket
Juridisk navn: Eiendomsnøkkelen AS
Org. nr.: 860 744 392
Kjølberggata 27C, 0653 Oslo
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KJØPETILBUD
FOR EIENDOMMEN:

Meglerforetak: Eiendomsnøkkelen AS

Saksbehandler: Bente-Marie Nørgård

Telefon / Mobil: 21 06 33 60 / 91 55 80 45

Adresse:
St. Halvards gate 25B
Orgnr. 930480428 i Oslo kommune
Oppdragsnummer:
1-22-0019 E-post: bente@eiendomsnokkelen.no

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM:

Kjøpesum Kr

Beløp med bokstaver Kr

+ omkostninger iht. opplysninger i salgsoppgaven

Dette budet er bindende for undertegnede frem til og med den Kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere 
akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger
Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende 
for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen 
akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.

Ønsket overtakelsesdato:

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave m/vedlegg

Kjøpet vil bli finansiert slik:

Låneinstitusjon: Referanse og tlf nr:

Lånt kapital: Kr

Egenkapital: Kr

Totalt: Kr

Egenkaptitalen består av:   Salg av nåværende bolig eller fast eiendom
  Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Jeg gir bud som  Forbruker     Ledd i næringsvirksomhet / Juridisk person (selskap)

Navn: Navn:

Fødselsdato: Fødselsdato:

Adr: Adr:

Postnr: Sted: Postnr: Sted:

Tlf: E-post: Tlf: E-post:

Dato: Sign: Dato: Sign:

Kopi av legitimasjon Kopi av legitimasjon
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Forbrukerinformasjon 
om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse  
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendoms- 
meglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av  
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. 

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved 
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. 

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, 
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. 

gJEnnomFØRing Av budgivning: 

1.  På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante forbehold. 

2.  Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse 
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. 
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler inn-
hente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet 
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som 
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med 
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som 
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig 
også for ettertiden.   

3.  Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt 
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finan-
sieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av 
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold 
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 
med megler før bud avgis. 

4.  Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er 
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annon-
serte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette 
en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så 
langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, bud-
givere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det 
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre 
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart 
er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en 
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter 
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler 
fraråde budgiver å stille slik frist. 

5.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte 
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor 
fristene i punkt 4. 

6.  Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde 
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og 
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig be-
krefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mot-
tatt. 

7.  Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en bud-
runde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en 
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 

8.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet 
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det 
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet 
fremmes gjennom fullmektig. 

viKTigE AvTALERETTSLigE FoRHoLd:

1.  Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eien-
dom. 

2.  Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet inn-
holdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap 
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 
bind ende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med 
 mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgi-
ver får melding om at eiendommen er solgt til en annen 
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig 
 dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 

3.  Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og 
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 

4.  Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen 
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 

5.  Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som med-
fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen 
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no
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www.eiendomsnøkkelen.no


